
Ontsnap in gedachten:
poëziewandelingen
in de Kolonies

Thomas en Dieuwke, jullie waren nauw 
betrokken bij de uitwerking van dit project, 
maar de eerste aanzet kwam  
van sportfunctionaris Koen?  
 
Thomas: Ja, dat klopt. Hij was aanvankelijk 
van plan om het personeel van Wortel en 
Merksplas een looproute of iets dergelijks 
aan te bieden. We hebben vervolgens 
samen gebrainstormd over hoe we dat 
zouden aanpakken. Het leek ons leuk om 
op die route nog iets extra’s aan te bieden, 
bijvoorbeeld poëzie van gedetineerden. 
Wandelaars konden dan regelmatig even 
halthouden om een gedicht te lezen. 

Dieuwke: Het doel van het initiatief 
was om meer draagvlak te creëren bij 
het gevangenispersoneel door eens een 
activiteit voor hen te organiseren, in plaats 
van voor gedetineerden zoals we gewoonlijk 
doen. Door de combinatie met poëzie 
werden zij toch nog betrokken en werkten ze 
mee aan een activiteit buiten de gevangenis.

Het initiatief werd daarna nog uitge- 
breid qua doelpubliek, want uiteindelijk  
kon eender welke wandelliefhebber de 
routes lopen.  
 
Dieuwke: Inderdaad, het initiatief werd heel 
breed gecommuniceerd, via verschillende 
websites, affiches en flyers. Mensen uit 
de buurt van de Kolonies kwamen de 
wandelingen doen en gedetineerden gaven 
de info ook door aan familie, zodat die 
op zoek konden gaan naar hun gedicht. 

Bovendien waren alle betrokken gemeentes 
en toeristische diensten bereid om mee 
promo te maken voor onze wandelingen. Net 
omdat de routes toegankelijk waren voor 
een breed publiek, werd het initiatief heel 
goed mee ondersteund door bijvoorbeeld 
Stad Hoogstraten, gemeente Merksplas, 
Toerisme Merksplas en Natuur en Bos.

Op een gegeven moment haakten jullie met 
het initiatief ook in bij ‘Heel het land’, een 
troostende tiendaagse die stilstond bij elke 
vorm van verlies die de coronacrisis met zich 
meebracht. 
 
Thomas: Onze wandelingen liepen over 
2 maanden, maar de aftrap gaven we 
inderdaad binnen die 10-daagse. Dat 
event riep op om even stil te staan bij het 
geleden coronaleed, niet met een grootse 
campagne, maar eerder ‘grassroots’,  via 
kleine initiatieven op veel verschillende 
plekken. Ons initiatief had wel zijn plaats in 
dat geheel: even uit de drukte, in de bossen 
wandelen, en onderweg stilstaan bij poëzie. 

Het poëzieluik was voor jullie rekening, hoe 
hebben jullie dat precies aangepakt? 

Thomas: We lanceerden in de eerste plaats 
een oproep onder gedetineerden voor 
nieuwe gedichten. Daarnaast gingen we op 
zoek naar gedichten die de afgelopen jaren 
werden geschreven door gedetineerden. Niet 
alleen in Wortel en Merksplas maar in alle 
Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het 
werd dus een combinatie van gedichten die 

01: corona

Ook in 2021 was de impact van COVID-19 
nog groot. Maatregelen versoepelden, 
maar verstrengden ook weer als de 
omstandigheden dat vroegen. Ons groeps-
aanbod bleef onderhevig aan beperkingen, 
projecten werden uitgesteld of op een 
andere, creatieve manier ingevuld. Eén 
van deze corona-initiatieven is ‘Ontsnap in 
gedachten’: twee wandelroutes met poëzie 

van gedetineerden doorheen het unieke 
landschap van de oude landloperskolonies 
in Wortel en Merksplas. Multimediaal, maar 
vooral verbindend en troostend in tijden 
van afstand en verlies. We vroegen aan 
cultuurfunctionarissen Dieuwke Goedemé 
en Thomas Baeckens hoe het idee voor deze 
poëzieroutes ontstond en vorm kreeg. 

Illustratie poëziewandelingen door gedetineerde
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Ik hoop dat we 
andere mensen 
bereikt hebben dan 
anders. En dat we 
hen via dit initiatief 
een inkijk hebben 
kunnen geven in 
wat we doen in de 
gevangenis.
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speciaal voor de wandeling zijn geschreven 
en ouder werk. Dieuwke en ik hebben samen 
de selectie gemaakt. 

Na de selectie van de gedichten, hoe kregen 
de wandelingen praktisch vorm?

Thomas: Nadat we besloten hadden hoeveel 
gedichten we zouden ‘presenteren’ op de 
routes, bedachten we dat het leuk zou zijn 
als het niet louter om het lezen van een 
gedicht zou gaan. Daarom kozen we voor 
een digitale beleving, met QR-codes die 
online naar de gedichten doorverwezen. Bij 
het gedicht vonden bezoekers dan telkens 
een illustratie of audiofragment. We bekeken 
welke gedichten zich het best leenden 
om voorgelezen te worden en in onze 
nauwe kring gingen we op zoek naar goede 
stemmen die de gedichten wilden inlezen. 
Zo probeerden we een goede afwisseling te 
vinden tussen het auditieve en visuele aspect. 

Waar liepen de wandelroutes precies? 

Thomas: Beide wandelingen liepen 
doorheen de oude landloperskolonies van 
Wortel en Merksplas. Een uniek landschap, 
en de Kolonie van Wortel is zopas zelfs 
bekroond tot Unesco-werelderfgoed! 

In Wortel werd een eigen route uitgestippeld 
van ongeveer 5 km, in Merksplas werd 
een bestaande route gebruikt, het 
Vagebondjespad van om en bij de 6,5 km.

Dieuwke: We hebben niet echt geselecteerd 
op basis van een thema. Veel gedichten 
gingen natuurlijk onvermijdelijk over 
‘in de gevangenis zitten’ of over relaties 
onderhouden in de gevangenis. 

Thomas: De titel van ons initiatief, ‘Ontsnap 
in gedachten’, is trouwens een fragment uit 
een participatief gedicht uit de gevangenis 
van Antwerpen, i.s.m. stadsdichter Seckou. 
Dat heeft ook in het groot aan de gevel van 
de Begijnenstraat gehangen. De titel ervan 
paste thematisch heel mooi bij dit initiatief.
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Hebben jullie een zicht op het aantal 
wandelaars?

Dieuwke: We konden zien hoe vaak de 
QR-codes gescand werden, en wandelaars 
konden online ook feedback geven. Zowel 
uit de cijfers als uit de commentaren bleek 
toch een grote belangstelling, verschillende 
mensen vonden het voor herhaling vatbaar. 

Thomas: Er zijn, en cours de route, ook wel 
wat QR-codes verdwenen. Maar Koen heeft 
zich als een zeer goede huisvader over 
die routes ontfermd en ze altijd meteen 
vervangen door nieuwe.

Hebben jullie zelf ook de routes gelopen?

Thomas: Jazeker, in Wortel hebben we 
de route samen gewandeld met het 
coördinatieteam van de gevangenis. Ik kreeg 
heel toffe reacties achteraf!

Dieuwke: In Merksplas deden we hetzelfde, 
soms was het een beetje zoeken om alle 
codes te vinden, maar uiteindelijk lukte het. 
Dat gaf het nog een avontuurlijk tintje!

Was is voor jullie nu eigenlijk de 
belangrijkste meerwaarde van zo’n initiatief? 

Thomas: Ik vind het altijd heel belangrijk dat 
we manieren blijven zoeken om de dingen 
die we binnen de gevangenis doen ook naar 
buiten te brengen. En dit was een nieuwe 
aanpak: een mooie combi van cultuur en 
sport. Bovendien in samenwerking met de 

Het was ook 
een manier voor 
gedetineerden 
om naar buiten te 
brengen hoe zij zich 
voelen, en hoe het 
dagelijks leven is 
in de gevangenis. 
Zij konden op deze 
manier hun verhaal 
vertellen aan 
burgers, mensen die 
normaal gezien niet 
in aanraking komen 
met die wereld 
achter de muren

toeristische diensten, wat nog maar 
zelden of nooit gebeurd was. Ik hoop 
dat we op die manier wat andere 
mensen bereikt hebben dan anders. 
Niet het publiek dat we via onze 
andere kanalen al bereiken, maar 
mensen die gewoon graag wandelen 
of toevallige passanten. En dat we 
hen via dit initiatief een inkijk hebben 
kunnen geven in wat we doen in de 
gevangenis. 

Dieuwke: Het was ook een manier 
voor gedetineerden om naar buiten te 
brengen hoe zij zich voelen, en hoe het 
dagelijks leven is in de gevangenis. Zij 
konden op deze manier hun verhaal 
vertellen aan burgers, mensen die 
normaal gezien niet in aanraking 
komen met die wereld achter de 
muren. Dus het was zeker ook een 
meerwaarde voor gedetineerden, 
doordat hun werk een ander en groter 
publiek vond. 

Licht

Ik ben kwaad op het licht 
Ik ben kwaad op het duister 
Ik word zot van de stilte 
Ik word doof als ik luister 
 
En dan plots, ook al is ie er niet 
Is ie daar 
Die geur 
En ik dans in gedachten 
Ik dans door de deur 
En ik hou van het licht 
Ik ben verliefd op het duister 
En als je heel stil bent 
Kan je het horen 
De naam die ik fluister 
 
--A-- 
 
2017, gevangenis van Dendermonde
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